
        Bilaga Miljöbokslut 2019 – Nyckeltal    

 

För varje område Vatten, Natur och ekosystem, Energi och klimat, Transporter och Bebyggd miljö finns något eller några utvalda nyckeltal. 

Nyckeltal kan ge en bild av tillstånd och förändringar inom miljöområdet i Båstads kommun. De utvalda nyckeltalen är i flesta fall hämtade från 

nationella eller regionala källor, är etablerade, används i nationell statistik och går att hitta i till exempel Kolada (https://www.kolada.se/).  I 

några fall redovisas kommunspecifika nyckeltal. I vissa fall finns inte siffror för aktuellt årtal inte ännu tillgängliga, de som används är då senast 

tillgängliga uppgift. Detta är första året miljöbokslutet har en nyckeltalsbilaga och detta är ett fortsatt utvecklingsområde.  

I vissa tabeller, de som är från Kolada, används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje 

nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, de bästa 25% får grön färg, de sämsta 25% får röd färg och de mittersta 50% 

får gul färg. Saknas det data visas det en grå färg. Färgsättningen av nyckeltalen visar alltså om man har bra eller dåligt resultat i jämförelse 

med andra och inte ifall resultaten är bra eller dåliga i sig. Trenden visar utveckling över tid i vår kommun och ovägt medel för alla kommuner. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kolada.se/


Vatten 

Klassificering badplatser per år Källa: Hav och Vattenmyndigheten 

Namn EU-bad Klassificering 

2018 

Klassificering  

2019 

Eskilstorps strand Ja Otillräckligt provtagen  

Utmärkt kvalitet 

Glimminge strand Ja Otillräckligt provtagen 
Utmärkt kvalitet  

Malens havsbad Ja Utmärkt kvalitet 
Utmärkt kvalitet  

Morgonbryggan, Torekovs hamn Ja Utmärkt kvalitet  

Utmärkt kvalitet 

Segelstorps strand Ja Utmärkt kvalitet Utmärkt kvalitet 

Skansenbadet, Båstad hamn Ja Utmärkt kvalitet 
Utmärkt kvalitet  



Storahults strand Ja Utmärkt kvalitet 
Bra kvalitet  

Torekovs strand Ja Utmärkt  kvalitet 
Utmärkt kvalitet  

Ydrehall Torekov Nej 

 

Otillräckligt provtagen 
Utmärkt kvalitet  

Hemmeslövs strand - Inaktivt bad Nej Ej klassificerad 
Ej klassificerad  

Ingelstorps strand - Inaktivt bad Nej Ej klassificerad 
Ej klassificerad  

 

 

 

 

 

 



Bottenkvalitetsindex (BQI) för mätstationer i Skälderviken och Lahomsbukten (Källa: NVSKK Årsrapport 2018) 

 

 



Natur och ekosystem 

Skyddad natur totalt, andel (%) (Källa: Kolada) 

 



Insamlat hushållsavfall totalt kg/pers  (Källa: Kolada)



Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel % (Källa: Kolada) 

 



Energi och klimat 

 

Energiförbrukning i kommunala fastigheter/inkluderar el, gas, olja, pellets, fjärrvärme/ (kWh/kvm och år) (Båstadhem) 

Medeltal för total förbrukning energiförbrukning KWh/m2 skolor 

 

2018: 175 

2019: 160 

 

Medeltal för total energiförbrukning KWh/m2 förskolor 

 

2018: 160 

2019: 151 

 

Medeltal för total energiförbrukning kWh/m2 övriga fastigheter  

 

2018: 173 

2019: 163 

 

Installerad effekt solkraft (solceller) totalt i kommunen (ackumulerat, kW) Källa: SCB, Svensk Solenergi 

 

 



Utsläpp växthusgaser totalt ton CO2-ekv/inv (Källa: RUS, Bild Kolada) 

 



Transporter 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%). (Bild Kolada)  

 

 



TRANSPORTER KOMMUNORGANISATIONEN 

 
Drivmedel till kommunens egna fordon och arbetsmaskiner (andel fossilfritt drivmedel i %)  
 
2017: 10% 
2018: 18% 
2019: 11% 
 

Totalt antal liter inköpt drivmedel (bensin, diesel) till kommunens egna fordon och arbetsmaskiner 
 
2017: 185 393  
2018: 192 271  
2019: 198 067  
 
 

Antal kilometer privat bil i tjänst/anställd 
 
2017: 387  
2018: 263 
2019: 262 
 
 

Antal mil/anställd med tåg och kollektivtrafik kommunanställd 
 
2017: 121 
2018: 130 
2019: 99 
 



 
 

Antal kilometer med flyg/anställd  
 
2017: 235 
2018: 151 
2019: 134 
 
 

Bebyggd miljö 

 
 

Antal områden som riskklassats med stor eller mycket stor risk för människors hälsa eller miljö: 
2019: 7 
 

Antal förorenade områden med stor eller mycket stor risk som åtgärdats: 
2019: 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel % (Källa: Kolada)  
 

 
 
 
 


